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1 Základní údaje o škole a její charakteristika 

1.1 Základní údaje 
Název školy dle ZL:  

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

Sídlo školy dle ZL  : 736 01 Havířov-Město, Žákovská 1006/1 

Ředitel: Mgr. Helena Klimšová – do 31. 1. 2016 

Mgr. Dan Stankuš – od 1. 4. 2016 

Zástupce statutárního 

orgánu: 

 Mgr. Tomáš Kauba 

Zařazení do sítě škol: 24. 1. 1996 

IČ: 62331230 

IZO: 600136418 

Součásti školy: Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

Školská rada: Počet členů: 6 

Za zákonné zástupce: Kateřina Kovářová, Vlastimil Neděla 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Kusinová 

                                                  Mgr. Janina Ptaková 

Za zřizovatele: Vojtěch Kozák, Jaroslav Jeziorski 

 

Kapacita školy: 

 

ZŠ – 500 

ŠD - 100 

ŠJ - 700 

Zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti2/86, Havířov-Město 

e-mailová adresa zs.zakovska@volny.cz 

adresa www stránek: http://www.zakovska-havirov.cz 

 
  

http://www.zakovska-havirov.cz/
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1.2 Základní škola 

1.2.1 Základní charakteristika 
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná vykonává činnost školy, školní 

družiny a školní jídelny. V souladu s tím poskytuje žákům základní vzdělání a výchovu 

v rozsahu obecně závazných právních předpisů, zajišťuje zájmové vzdělávání ve školní družině a 

stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. 

1.2.2 Přehled o počtu tříd a žáků 
Podle statistického výkazu (ke dni 30. 9. 2015) ve školním roce 2015/16navštěvovalo školu v 17 

třídách celkem 404 žáků, z toho na I. stupni v 10 třídách 250 žáků, na II. stupni v 7 třídách 154 

žáků.   Kromě toho 1 žákyně plnila povinnou školní docházku v zahraničí (1. třída) podle § 38 

zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).   

1.2.3 Materiální podmínky ke vzdělávání 
Ve škole je využíváno 39 učeben, z toho 15 slouží jako odborné učeny (fyzika, chemie, 

přírodopis, zeměpis, 3x HV, 2x AJ, NJ,3x počítačová učebna, VV, dílny).  Žáci mohou využívat 

informační centrum s žákovskou knihovnou. Hodiny tělesné výchovy jsou realizovány buď ve 

dvou školních tělocvičnách, z nichž jedna je vybavena výhradně k výuce gymnastiky, nebo ve 

sportovní hale, která bezprostředně navazuje na školní budovu. Všechny učebny jsou zasíťovány, 

kmenové třídy I. stupně a všechny odborné učebny jsou vybaveny počítačem s možností 

připojení k internetu. V evidenci školy je evidováno celkem 108 počítačů, z toho 73 bylo 

přístupné žákům. 17 učeben je vybaveno interaktivní projekční technikou. 

1.3 Školní družina 

1.3.1 Přehled o počtu oddělení a zapsaných žáků 
V souladu se statistickým výkazem navštěvovalo školní družinu 100 dětí ve 4 odděleních. 

1.3.2 Vzdělávací program školní družiny 
Školní družina má zpracovaný vlastní vzdělávací program „ Hrou a zábavou najdu 10 sluníček“. 

Svou činnost realizuje převážně formou rekreačních, odpočinkových a zájmových činností. 

2 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 
obor vzdělání   :  79-01-C/01 Základní škola  

délka vzdělávání :  9 roků 

forma vzdělávání :  denní forma  

3 Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1 Počet zaměstnanců ke dni 30. 9. 2015 
Na škole pracuje 45 zaměstnanců, z toho 5 mužů a 40 žen 

3.2 Přehled o počtu pracovních úvazků ke dni 30. 9. 2015 
pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/:  přípravná třída 1 

 I.stupeň 10,5 

 II.stupeň 14 

 ŠD  3,09 

 speciální pedagog 0,5 

 rodičovská dovolená  2 
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nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: správní zaměstnanci 7,25 

 školní jídelna 5,0 

 rodičovská dovolená 1 

 

3.3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
Z celkového přepočteného počtu 25,5 učitelů nesplňovala požadovanou kvalifikaci 1 učitelka 

na I. stupni (přepočtený úvazek 0,545) a zahájila požadované studium. 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 
školy 

4.1 Údaje o zápisu (k 15. 2. 2016) 
Počet zapsaných dětí 

 pro šk. r. 2016/17 

Počet přijatých dětí  

pro šk. r. 2016/17 

Počet dětí s odkladem povinné  

škol. docházky pro šk. r. 2016/17 

63 58 5 

Ve školním roce 2016/17 nastoupilo do dvou prvních tříd 55 žáků, z toho 1 žák plní povinnou 

školní docházku v zahraničí. 

Do přípravné třídy nastoupilo 13 dětí. 

 

             
 

 

 

4.2 Dodatečný odklad školní docházky 
V průběhu školního roku ředitelka školy rozhodla  o dodatečném  odkladu školní docházky 

k 1.12.2015 pro  Markétu Vojtíškovou ze třídy I.B. Žákyně byla přeřazena do přípravného 

ročníku na naší škole. 

 

4.3 Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich 
umístění 

 

Ve školním roce 2015/2016 ukončilo povinnou školní docházku celkem 35 žáků. 
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Mimo region : 

 

SOŠ dopravy, Krnov 1    

SPŠ Zengrova, Ostrava 1    

SŠ služ. a podn. O-Poruba 1 1   

SZŠ Opava 1    

SPŠ chemická, Ostrava 1    

Vítkovická SPŠ, Ostrava 1    

Sportovní gym., Ostrava    1 

SZŠ Ostrava 1    

 

Celkem 26 9 0 2 

 

4.3.1 Počty žáků dle typu následného vzdělávání 
Střední odborné vzdělání s výučním listem  9 

Úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou  2 (osmiletý obor) 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou  26 

Základní vzdělávání - dokončují 9. ročník na naší škole 2 

5 Vzdělávání žáků a jeho výsledky  

5.1 Vzdělávací nabídka školy 

5.1.1 Vzdělávací program   
Ve školním roce 2015 / 2016 se vyučovalo 

 ve 4. - 5. a v 9. ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,   

č.j. ZŠ/300/2007, 

v 1.,2.3.,, 6. ,7, 8. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

č.j.ZŠŽÁK/290/2013 s motivačním názvem „ Škola pro dítě“. 

Střední škola čtyřleté obory tříleté obory z 8. r. z 5. r. 

     

G Komenského, Havířov    1 

SPŠ elektrotech., Havířov 1    

SPŠ stavební 2    

SŠ Sykorova, Havířov 3    

SŠ Lidická, Havířov 1    

SŠ Dakol, Petrovice 2 7   

SPŠ Karviná 1    

GOA Orlová 1    

Hotelová škola, Havířov 3    

Albrechtova SŠ Č.T. 3    

SŠ Prostřední Suchá 1 1   

SZŠ Karviná 1    
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5.1.2 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů 
Ze školního vzdělávacího programu vyplývá nabídka celkem 11 volitelných předmětů. Ve 

školním roce byly vyučovány:  

v 6. ročníku: psaní na PC, hudební výchova a nauka 

v 7. ročníku: psaní na PC a tvorba prezentací, hudební výchova a nauka 

v 8. ročníku: tabulkové a grafické editory, hudební výchova a nauka  

 

Nepovinný předmět: sborový zpěv v 3., 4., 6. – 9. ročníku 

5.1.3 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Dle statistického výkazu bylo k 30. 9. evidováno 22 žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, (14 žáků se specifickou poruchou učení, 4 žáci s poruchou chování, 1žák tělesně 

postižen, 3 žáci s vadou řeči), z toho na I. stupni 9 žákům a na II. stupni 3 žákům bylo 

umožněno vzdělávání podle IVP+ 2 žáci IVP a zdravotní znevýhodnění. 

12 žákům byla poskytována reedukační péče v rozsahu 1 hodiny týdně.  Na škole byly vedeny 

i podpůrné výukové programy pro žáky s výukovými obtížemi (7 žáků). 9 žáků z 1.ročníku 

navštěvovalo grafomotorický kroužek. 8 žáků bylo evidováno jako zdravotně znevýhodnění. 

 

5.2 Další údaje o vzdělávání žáků 

5.2.1 Pedagogická asistence 
Na škole není využívána pedagogická asistence. 

5.2.2 Jiný způsob plnění povinné školní docházky 
Na škole jedna žákyně (2. třída) plnila povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 zák. 

č. 561/2004 Sb.  

5.2.3 Výuka plavání 
Plavecký výcvik byl zajišťován na základě smlouvy uzavřené se Správou sportovních a  

rekreačních zařízení, Těšínská 2, Havířov-Podlesí, byl realizován v bazénu v Havířově-

Šumbarku, a to v 1. pololetí. Výcviku se zúčastnilo 53 žáků z 2. tříd a 47 žáků z 3. tříd. Výuka 

byla hrazena z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci se podíleli pouze platbou za dopravu. 

 

5.2.4 Ozdravné pobyty 
V daném školním roce se žáci zúčastnili 1 ozdravného pobytu, a to: 

třídy III.A (25 žáků) a III.B (25 žáků) v termínu 7.-17.3.2016 v Karlově, Malé Morávce – 

hotel Moravice. 
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5.2.5 Výjezdní pěvecká soustředění: 
DPS Rozmarýnek (44 žáků)  3. – 7. 11. hotel Čarták, Hutisko Solanec 

DPS Hlásek (58 žáků)  24. - 26. 2.  Penzion Vinium, Rožnov 

DPS Rozmarýnek (42 žáků)  30. 3. – 1. 4. Penzion Vinium, Rožnov 

 

                 
 

 

5.2.6 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd 
Zimního lyžařského výcviku se zúčastnilo 26 žáků, z toho 17 žáků 7. tříd. Místem konání byl 

hotel Cherry na Horní Bečvě. 

 
 

5.2.7 Dopravní výchova 
Dopravní výchova je součástí vzdělávacího programu školy. Na její realizaci se podílela 

komise BESIP MmH a Městská policie Havířov. Byly uskutečněny besedy v rámci 

preventivního program „ Dej přednost životu“ pro žáky 1. – 5. tříd. V dubnu v rámci Týdne 

bezpečnosti žáci kromě jiného nacvičovali jízdu zručnosti na jízdním kole. Nejlepší z nich nás 

reprezentovali v městské soutěži. 
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5.3 Výsledky vzdělávání 

5.3.1 Prospěch k 31. 8. po opravných zkouškách 
 
 

 

Počet 

žáků 

celkem 

s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni 

počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% počet 

žáků 

% 

I.st 254 178 70 69 27 6 2 0 0 

II.st. 151   36 24 110 73 5 4 0 0 

celkem ZŠ 405 214 53 179 44 11 3 0 0 

5.3.2 Komisionální zkoušky - Opravné zkoušky  
celkem neprospělo na konci II. pololetí k 30. 6. 12 žáků, z toho bylo umožněno 5 žákům 

vykonat opravné zkoušky podle §53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

 

opravné zkoušky z matematiky (1 žákyně – VI.A) 

opravné zkoušky z chemie (1 žákyně – VIII.B) 

opravné zkoušky z fyziky (2 žákyně – VIII.B, IX.B) 

opravné zkoušky z českého jazyka (1 žákyně – II.B ) 

opravné zkoušky z anglického jazyka (1 žákyně – IV.A ) 

 

Výsledek opravných zkoušek:  

 1 žákyně opakuje 2. ročník 

 1 žákyně opakuje 4. ročník 

 1 žákyně opakuje 6. ročník (přestup na jinou školu) 

 1 žákyně opakuje 8. ročník 

 1 žákyně ukončila školní docházku, získala základní vzdělání  

 

5.3.3 Průměrný prospěch žáků ve třídách I. a II. stupně ZŠ  
 

I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B 

1,08 1,01 1,52 1,19 1,45 1,38 1,42 1,42 1,53 1,37 

 

VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B 

1,85 1,90 1,79 1,85 1,82 2,38 2,39 

 

5.4 Klasifikace chování 

5.4.1 1. pololetí 
 Počet žáků - klasifikace chování 

ZŠ 

P
o

če
t 

žá
k

ů
 c

el
k

em
 

v
el

m
i 

d
o
b

ré
 

u
sp

o
k

o
ji

v
é 

n
eu

sp
o

k
o

ji
v

é 

n
ek

la
si

fi
k
o

v
án

o
 

ce
lk

em
 

z 
p

o
čt

u
 

n
ek

la
si

fi
k
o

v
án

o
- 

žá
ci

 

p
ln

íc
í 

p
o
v

in
n
o

u
 š

k
o

l.
 

d
o

ch
. 
v

 z
ah

ra
n

ič
í 

 

p
o

ch
v

al
y
 

a 
ji

n
á 

o
ce

n
ěn

í 

n
ap

o
m

en
u

tí
 T

U
 

d
ů

tk
a 

T
U

 

d
ů

tk
a 

Ř
Š

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. stupe

ň 
251 251 0 0 0 0 67 9 0 0 
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2. stupeň 153 152 1 0 0 0 24 8 2 1 

 

ZŠ celkem 
404 403 1 0 0 0 91 17 2 1 

 

% vyjádření 

za ZŠ celkem 

100 100 0 0 0 0 23 4 0 0 

 

 

5.4.2 2. pololetí 
 Počet žáků - klasifikace chování 

ZŠ 

P
o

če
t 

žá
k

ů
 c

el
k

em
 

v
el

m
i 

d
o
b

ré
 

u
sp

o
k

o
ji

v
é 

n
eu

sp
o

k
o

ji
v

é 

n
ek

la
si

fi
k
o

v
án

o
 

ce
lk

em
 

z 
p

o
čt

u
 

n
ek

la
si

fi
k
o

v
án

o
- 

žá
ci

 

p
ln

íc
í 

p
o
v

in
n
o

u
 š

k
o

l.
 

d
o

ch
. 
v

 z
ah

ra
n

ič
í 

 

p
o

ch
v

al
y

 

a 
ji

n
á 

o
ce

n
ěn

í 

n
ap

o
m

en
u

tí
 T

U
 

d
ů

tk
a 

T
U

 

d
ů

tk
a 

Ř
Š

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.stupeň 254 253 1 0 0 0 86 5 2 0 

2.stupeň 151 145 6 0 0 0 59 8 8 1 

 

ZŠ celkem 
405 398 7 0 0 0 145 13 10 1 

 

% vyjádření 

za ZŠ celkem 

100 99 2 0 0 0 36 3 3 0 

5.5 Docházka žáků  

5.5.1 1. pololetí 
omluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1. stupeň 9224 36,17 

2. stupeň 7061 46,76 

CELKEM ZŠ 16285 40,11 

 

neomluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1.stupeň 0 0 

2.stupeň 8      0,05 

CELKEM ZŠ 8 0,02 

5.5.2 2. pololetí 
omluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
omluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1. stupeň 12009 47,09 

2. stupeň 9053 59,95 

CELKEM ZŠ 21062 51,88 
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neomluvené hodiny 

 
Základní škola 

Počet - škola celkem 
neomluvené 

hodiny 

průměr na 

žáka 

1.stupeň 3 0,01 

2.stupeň         68      0,45 

CELKEM ZŠ 71 0,17 

 

6 Prevence sociálně patologických jevů 

6.1 Školní poradenské pracoviště 
 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby 

žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit 

vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi 

subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. 

Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov.  

6.1.1 Organizační struktura 
 

Mgr. Jarmila Trojancová  vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce 

Mgr. Věra Kubíková    školní speciální pedagog  

Mgr. Jana Tesařová   školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu 

6.1.2 Spolupráce s odbornými pracovišti 
 

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především 

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogické centrum Karviná, 

Centrum prevence v Havířově.  

6.1.3 Koordinace služeb 
Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním 

pedagogem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu 

a vedením školy zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického 

poradenství poskytovaného ve škole.  

Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují 

pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování 

služeb jinými resorty (především s resortem sociálních věcí).  

Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně 

výchovné služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty. 

6.1.4 Cíl činnosti ŠPP 

 Systematicky zlepšovat sociální klima školy 

 Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi 

 Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů 

 Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti 
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 Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro 

snižování počtu neprospívajících žáků 

 Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou 

 Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním 

znevýhodněním 

 Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy 

 Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků 

a dovedností do školního vzdělávacího programu 

 Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací 

6.2 Hodnocení školní preventivní strategie 
 

Zaměřili jsme se: 

 na poskytování informací o problematice prevence sociálně patologických jevů – 

pedagogům, rodičům, žákům 

 na výchovu ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si 

zodpovědnosti za své zdraví 

 na vytváření správných životních postojů 

 na nabízení účasti žáků na školních i mimoškolních akcích 

Použité formy prevence: 

 úzká spolupráce mezi rodiči, žáky a školou 

 poradenská činnost 

 odhalování specifických poruch učení, chování a následná náprava 

 vyhranění negativního vztahu k užívání návykových látek 

 realizace besed s městskou policií (Stůj- rozhlédni se, Dopravní výchova, 

Nebezpečný internet, Pes není hračka, Prevence proti kriminalitě, Právo jako 

pravidlo chování, Právní vědomí) 

6.3  Výchovné poradenství 
Výchovná poradkyně při svém působení postupovala podle celoročního plánu práce, ve 

kterém se zaměřila na profesní orientaci žáků, péči o žáky s dlouhodobými problémy a 

neprospěchem, spolupráci s rodiči a se speciálním pedagogem, s metodikem prevence, 

s odborem právní ochrany dětí, s Policií ČR a metodické vedení třídních učitelů.  

 

V průběhu roku byly řešeny tyto výchovné problémy: v 1. pololetí se uskutečnilo 14 

pohovorů se žáky a rodiči, ve 2. pololetí 17 pohovorů, a to zejména z důvodu časté absence, 

porušování školního řádu, špatné pracovní morálky, neomluvené absence, ničení majetku, 

falšování omluvenky a kouření. 

 1 žák 8. ročníku byla umístěn do Diagnostického ústavu v Ostravě. 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum Název akce Pořadatel Účastníci 

  3.9.2015 
Výběrová řízení ve výzvách č. 56 a 
57 MŠMT Kauba 

  9.9.2015 Game 4 business Ahra Chalupová 

  6.10.2015 AJ KVIC Fliegová 

  6.10.2015 Čtenářské dílny Hello Karaffová, Jurášková 

  13.10.2015 
Jak zábavně a účinně naučit děti 
číst a psát v AJ Hello Bastová 

15.10.2015 16.10.2015 Dopravní výchova Besip Fliegová 

  19.10.2015 Matematické prostředí (prof. Hejný) KVIC Fliegová 

  4.11.2015 
Výukové metody, bez kterých se na 
1. st. Neobejdete KVIC Vávrová, Wytrzensová 

  4.11.2015 Vnitřní kontrolní systém Paris Karviná Klimšová, Kruczková 

  4.11.2015 
I geometrie může být pro žáky 
zajímavá KVIC Jurášková 

5.11.2015 6.11.2015 
Práce s ohroženými dětmi a jejich 
rodinami 

Odbor soc. věcí, 
MMH Trojancová 

  10.11.2015 HV trochu jinak 
Janáčkova 
filharmonie Ostrava Kusinová, Ptaková 

  12.11.2015 Asertivita a agrese ve škole KVIC Jurášková 

  16.11.2015 Metoda hejného v matematice KVIC Wichrová 

  23.11.2015 Čtenářské dílny KVIC Šlosarčíková, Trefilová 

23.11.2015 24.11.2015 Podzimní workshop  ČMOS Wytrzensová 

  26.11.2015 Adventní a vánoční dekorace KVIC Vávrová, Wytrzensová 

  26.11.2015 Christmas Activity OUP Ostrava Bastová 

  8.12.2015 Mediální gramotnost Hello Chalupová 

  10.12.2015 Školní systém DVPP ZŠ Žákovská Suder, Nováková 

  14.1.2016 Školní systém DVPP ZŠ Žákovská Kauba, Trefilová 

  16.2.2016 Změny ve školských předpisech Paris Karviná Klimšová, Kauba, Kusinová 

  17.3.2016 Školní systém DVPP ZŠ Žákovská Smolka 

  17.3.2016 Geografický seminář PřF OU Juřicová 

  30.3.2016 Didaktika ČJ KVIC Trefilová, Wichrová 

1.4.2016 10.6.2016 Studium pro koordinátory ICT PřF OU Smolka 
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  2.5.2016 Novela ŠZ NIDV Stankuš 

  12.5.2016 Školní DVPP - Novela ŠZ - §16 ZŠ Žákovská Kubíková 

  17.5.2016 Velké otázky o světě KVIC Trefilová 

  18.5.2016 OP VVV KVIC Stankuš 

  18.5.2016 Inkluze v AJ KVIC Bastová 

21.8.2016 24.8.2016 
Letní škola pro angličtináře 

Hello Drobková 

29.8.2016 30.8.2016 Letní škola koordinátorů EVVO KEV Praha Stankuš 

30.8.2016 31.8.2016 

3D tisk - dílna bez pilky a 

svěráku KVIC Kauba 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Školní a mimoškolní akce 

Datum Název akce Místo konání Vyučující Třída 

  14.9.2015 Návštěva Divadla loutek Ostrava Vávrová, Wytrzensová 3. roč. 

  15.9.2015 Dopravní výchova na dopravním hřišti Havířov Jurášková, Kubíková 4. roč. 

  15.9.2015 Podzimní poznávací výlet Frýdek-Místek Šlosarčíková, Nováková 5. roč. 

  16.9.2015 Podzimní poznávací výlet Frýdek-Místek Jurášková, Kubíková 4. roč. 

  16.9.2015 Podzimní poznávací výlet Čantoryje Suder 2. stupeň 

  18.9.2015 Běh naděje a projekt "Geografie v terénu" Havířov Suder 2. stupeň 

  24.9.2015 Výjezd do ZOO Ostrava Vávrová, Wytrzensová 3. roč. 

  29.9.2015 Výstava "Mýty a legendy o sv. Václavu" Havířov Potáčová, Juřicová 7. roč. 

  30.9.2015 Beseda "Práce vodicího psa"   Vávrová   

  13.10.2015 "Bezpečně do cíle" Havířov Fliegová, Karaffová 1. roč. 

  16.10.2015 Exkurze do elektrárny Dětmarovice Kudrová, Ptaková, Suder 9. roč. 

  16.10.2015 "Bezpečně do cíle" Havířov Březinová přípravná třída 

19.10.2015 23.10.2015 Soustředění sboru Rozmarýnek   Ptaková, Kusinová, Smolka sbor Rozmarýnek 

  27.10.2015 Zpívání k příležitosti státního svátku Havířov Ptaková, Kusinová sbor Rozmarýnek 

24.10.2015 30.10.2015 Výjezd do Velké Británie Velká Británie 
Kauba, Drobková, Šlachtová, 
Bastová výběr 2. stupně 

  8.11.2015 Vítání občánků Zámeček Havířov Wichrová výběr 1.st. 

  18.11.2015 Exkurze do Městské nemocnice Ostrava a IZS Ostrava Suder, Navrátilová výběr 8. a 9. roč. 

  19.11.2015 Havířov v pohybu Havířov TU 3.-7. roč.    
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  24.11.2015 Exkurze - ruční výroba baněk Opava Smolka, Ptaková VI.A, IX.A 

  25.11.2015 Setkání dětí s klienty stacionáře Havířov ZŠ Žákovská Havířov Wichrová, Trefilová II.A,B 

  26.11.2015 Odpolední setkání rodičů a dětí  ZŠ Žákovská Havířov Wichrová, Trefilová II.A,B + MŠ  

  26.11.2015 Slavnostní předání Slabikáře ZŠ Žákovská Havířov Karaffová, Fliegová I.A,B 

  2.12.2015 
Vystoupení DPS Rozmarýnek -vernisáž 
Výstava betlémů KD Radost havířov Ptaková, Navrátilová D/PS Rozmarýnek 

  3.12.2015 Exkurze na SPŠE Havířov Kauba výběr 9.roč. 

  3.12.2015 Představení Strakonický dudák kino Centrum Havířov TU  II.st. 6.-9.roč. 

  3.12.2015 Vystoupení DPS Hlásek-vernisáž  Státní archív Karviná Kusinová, Wichrová DPS Hlásek 

  4.12.2015 Představení "Obušku z pytle ven" kino Centrum Havířov TU I.st. 1.-5.roč. 

  8.12.2015 Soutěžní festival DPS Frýdek-Místek 
Kusinová, Wichrová, Ptaková, 
Navrátilová 

DPS Hlásek, 
Rozmarýnek 

  8.12.2015 Exkurze do podniku Hyundai Nošovice Kudrová, Trojancová 9. roč. 

  11.12.2015 Techniáda na SŠ Sýkorova Havířov Ptaková, Tesařová 9. roč. 

  12.12.2015 Soutěžní festival DPS "Vánoční akordy" Ostrava 
Kusinová, Wichrová, Ptaková, 
Navrátilová všechny sbory 

  18.12.2015 Vánoční koncert ZŠ Žákovská Havířov-Bludovice 
Navrátilová, sbormistři, 
Smolka všechny sbory 

  20.1.2016 Knihovna povolání Svět techniky, Ostrava Kauba, Trojancová 8. a 9. roč. 

  25.1.2016 představení "Zlatovláska" Divadlo loutek, Ostrava Kubíková, Jurášková 4. roč. 

  30.1.2016 Mezinárodní soutěž DPS Polsko Navrátilová, Ptaková DPS Rozmarýnek 

1.2.2016 5.2.2016 Lyžařský výcvik Horní Bečva Suder, Tesařová, Juřicová 7. roč. 
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24.2.2016 26.2.2016 Soustředění sboru Hlásek Rožnov pod Radhoštěm 
Kusinová, Ptaková, Wichrová, 
Kubíková DPS Hlásek 

7.3.2016 16.3.2016 Ozdravný pobyt žáků 3. tříd (hotel Moravice) Karlov 
Vávrová, Wytrzensová, 
Klimšová, Sobková 3. roč. 

  22.3.2016 Exkurze u HZS Havířov Smolka, Trefilová, Wichrová 2. roč., VI.A 

30.3.2016 1.4.2016 Soustředění DPS Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm 
Ptaková, Navrátilová, 
Kusinová DPS Rozmarýnek 

  1.4.2016 
Mezigenerační vztahy - návštěva výběru II.A ve 
stacionáři Havířov Trefilová II.A 

  10.4.2016 Zajišťování programu na vítání občánků Havířov Wichrová sbor Ptáčata 

  19.4.2016 Den zdraví NSP Havířov 
Vávrová, Šlosarčíková, 
Jurášková, Wichrová III.B, 4. roč., V.A 

  28.4.2016 Přednáška "Souvislosti vzniku Havířova" Muzeum Havířov 
Trojancová, Šlachtová, 
Chalupová 9. roč., VI.A 

  29.4.2016 Festival Petrklíč Brno Kusinová, Wichrová, Ptaková   

  29.4.2016 
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. sv. 
války Havířov Navrátilová, Kauba sbor Rozmarýnek 

  4.5.2016 Výjezd na Pustevny Pustevny TU 4. a 5. tříd 4. a 5. roč. 

6.5.2016 7.5.2016 Festival DPS v Cholticích u Pardubic Choltice Navrátilová, Ptaková sbor Rozmarýnek 

  10.5.2016 Výjezd do Armylandu Vratimov Suder, Kauba VII.A, VIII.A 

  12.5.2016 Výjezd do Armylandu Vratimov Potáčová, Navrátilová VII.B, VIII.B 

  17.5.2016 Výlet do Planetária Ostrava Wytrzensová, Vávrová III.A, III.B 

  2.6.2016 Jarní koncert ZŠ Žákovská KDLJ, Havířov Navrátilová, sbormistři, Suder všechny sbory 

  3.6.2016 Den otevřených dveří MP Havířov Havířov II.A, B Trefilová, Wichrová 
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  6.6.2016 Projektový den "Středověké město" Opava VII.A, VII.B Potáčová 

7.6.2016 9.6.2016 Poznávací výlet Modrá u Uh. Hradiště IX.A Ptaková, Navrátilová 

  10.6.2016 Exkurze do Dolní oblasti a Holdingu Vítkovice Ostrava VIII.A, VIII.B 
Kudrová, Suder, 
Navrátilová 

  14.6.2016 Poznávací výlet Morávka I.A, V.B Karaffová, Nováková 

  14.6.2016 
Mezigenerační vztahy - sportovní den ve 
stacionáři  Havířov II.A,B Trefilová, Wichrová 

  14.6.2016 Akademie MŠ Švabinského Havířov 0.roč. Březinová 

  15.6.2016 Poznávací výlet Kopřivnice IV.A, IV.B Kubíková, Jurášková 

  20.6.2016 Poznávací výlet Karlov 0.,2.roč. 
Březinová, Trefilová, 
Wichrová 

  20.6.2016 Poznávací výlet Dolní oblast Vítkovic III.A,III.B Vávrová, Wytrzensová 

  20.6.2016 Poznávací výlet Trojanovice VIII.B Navrátilová, Šlachtová 

  20.6.2016 Poznávací výlet Landek VI.A Smolka, Kauba 

  21.6.2016 Prezentace v NsP Havířov NsP Havířov II.A, II.B Trefilová, Wichrová 

  22.6.2016 Poznávací výlet Olomouc VII.B Potáčová 

  23.6.2016 Veselé čtení škol.zážitků Musaion Havířov III.A, III.B, VI.A 
Vávrová, Wytrzensová, 
Chalupová 

  24.6.2016 Výlet na Lysou horu Lysá hora VII.A Juřicová 

  28.6.2016 Poznávací výlet Hukvaldy I.AB, V.B Fliegová, Šlosarčíková 
 

 



20 

 

8.1.1 Fotogalerie školních a mimoškolních akcí 
 

Výstup na Čantoryji    Běh naděje 

   

 

 

Přípravná třída v ZOO  Vítání občánků 

   
 

Rozmarýnek zpívá veteránům  Hlásek na vernisáži ve Státním archívu 

                  

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/VitOb1.jpg
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Vánoční koncert    Vánoční akordy 

   

 

Vánoční festival ve Frýdku-Místku          Armyland 

   

 

 

Exkurze Dolní Vítkovice   Exkurze Ostrava-Fifejdy 
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Exkurze Opava    DPS Rozmarýnek v Polsku 

   

 

DPS na festivalu Petrklíč v Brně  DPS Rozmarýnek v Cholticích 

   

 

Jarní koncert školy 
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Vitamínový den 

                      

 

Výlet na Pustevny 
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Den Země 

   

Pasování prvňáčků na čtenáře  Exkurze Hyundai 

   

 

Zpívání na vernisáži – „Betlémy“   Svět techniky 
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8.2 Přehled soutěží 
 

Soutěžící Název soutěže 
Stupeň 
soutěže Umístění 

Ml. žačky Přespolní běh MK 3. 

Ml. žáci, st. žáci  Turnaj v touch rugby MK 1., 6. 

Ml. Žáci Florbal MK 7. 

Chlapci a dívky II. stupeň Šplh MK 5., 6. 

Ml. žáci Basketbal MK 1. 

Žáci 1. stupně Basketbal MK 3. 

Rašman, Janeček Olympiáda z ČJ ŠK 1., 2. 

Michael Kuča Konverzační soutěž v NJ OK 5. 

Anna Stolariková Dějepisná olympiáda OK 8. 

družstvo 1. stupně Vybíjená MK 3. 

Lukáš Strouhal Konverzační soutěž v AJ OK 9. 

Urbánek Zeměpisná olympiáda OK 22. 

Ptaková Recitační soutěž ŠK 1. 

Liška, Hovadíková Recitační soutěž ŠK 1., 1. 

chlapci Sálová kopaná MK 5. 

Ml. žačky Vybíjená MK 1. 

Motanová, Bajgarová Zpěváček MK 2., 3. 

družstva žáků 2. stupně Velká cena ZOO KK nejlépe 20. 

Holubová, Ptaková, trio Holubová, Ptaková, 
Františáková Zpěváček RK 2., 2., 1. 

sbory Ptáčata, Hlásek, Rozmarýnek Soutěž DPS Orlová RK 2., 1., 1. 

Ml. žačky Vybíjená OK 5. 

Holubcová K., Illeková, Holubcová A., Benda, Běčák O.  Stolní tenis MK 7., 8., 11., 7., 6., 

Šrámová Biologická olympiáda OK 3. 

chlapci i dívky 2. stupeň Orientační běh MK 9. 
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Ml. žáci, ml. žačky Atletický čtyřboj MK 4., 5. 

Illeková, Polánková, Liška, Bolek, Greń Dopravní soutěž MK 4.,8. 

družstvo, Janek, Illeková Odznak všestrannosti olympijských vítěžů OK 1., 1., 1. 

Ml. žáci, st. žáci, ml. žačky Pohár rozhlasu OK 2., 4., 5. 

družstvo 4. a 5. tříd Basketbalová olympiáda MK 5. 

družstvo 4. a 5. tříd Trojboj 4. a 5. tříd MK 3. 

Goryl, Doseděl Střelecká soutěž "O pohár primátora" MK 5. 

DPS Hlásek Přehlídka vítězů krajských kol DPS v Uničově CK 1. 

Šrámová Biologická olympiáda KK 6. 

družstvo 7. roč. Znám město havířov MK 8. 

Adamec, Janek, družstvo Odznak všestrannosti olympijských vítěžů KK 3., 3., 9. 

ml. žáci, st. žáci Touch rugby MK 2., 4. 
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8.2.1 Fotogalerie soutěží 
Soutěž DPS v Polsku  Regionální kolo Zpěváček Karviná 

    
 

 

Regionální kolo soutěže DPS Orlová  

            
 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/P1010554_(2).JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/img092.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DiplOrlRoz.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/img093.jpg
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Dopravní soutěž 

 

      
 

Celostátní kolo soutěže DPS Uničov – DPS Hlásek 
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Ekosoutěž 

                                  
 

 

8.3 Školní kroužky   
 

Název kroužku Počet hodin týdně Počet dětí 

pohybová výchova 4 20 

keramika I 1 14 

karemika II 1 15 

lego 1,5 15 
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8.4 školní projekty 
„Škola bez hranic“  - spolupráce se ZŠ Klokočov 

náplň: výměnné sportovní a kulturní aktivity 

cíl: jazyková komunikace, seznámení se slovenskou kulturou a školstvím 

Aktivity: kulturní vystoupení žáků na vánočním a jarním koncertě, navázání spolupráce při 

společném setkání dětí obou škol, které se uskutečnilo 26. 6. 2015. 

45 vybraných žáků se zúčastnilo sportovně zábavného dne spolu s žáky partnerské školy 

v areálu Sudopark v Klokočově. 

 

koordinátor projektu: Mgr. Tomáš Kauba 

 

  

 

    
 

 

 

„ Děti nemocným“ – spolupráce s městskou nemocnicí Ostrava-Fifejdy 

náplň: děti školní družiny malují obrázky pro výzdobu odd. ARO a hyperbarické komory. 

Nemocnice zajistí exkurzi do hyperbarické komory, prohlídku IZS, výuku 1. pomoci pro 

vybrané žáky v rámci volby povolání – realizace 18. 11. 2015 

cíl: podporovat u dětí smysl pro zodpovědnost za své zdraví, rozvíjet estetické i etické cítění, 

osvojení poskytování 1. pomoci. 

 

koordinátor projektu: Jana Sobková 

 

                                           
 

   

„Branka přátelství“ – spolupráce s MŠ Švabinského (realizuje se od škol. roku 2006/07) 

náplň : třída IX.B připravovala aktivity pro děti MŠ 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0006a.JPG
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cíl pro předškolní děti: umožnit žákům předškolního oddělení mateřské školy plynulou 

adaptaci na kolektiv starších dětí a připravit je tak na snadnější přechod na základní školu. 

cíl pro žáky ZŠ: nabídnout žákům druhého stupně možnost připravit sled aktivit pro 

předškolní děti a přivést je k pocitu zodpovědnost za druhé. Nechat žáky předem promyslet 

možné důsledky působení na druhé lidi. 

koordinátor projektu : Mgr.Tomáš Kauba 

hodnocení projektu: v průběhu roku bylo uskutečněno pět vzájemných setkání, kdy na prvním 

se předškolní děti a žáci IX. B vzájemně seznámili, druhé setkání proběhlo na naší škole, kdy 

deváťáci sehráli předškolákům divadelní představení s pohádkovými scénkami motivujícími 

k následným aktivitám. V následujících třech setkáních vždy jedna skupina žáků připravila 

program vycházející z divadelního představení. Obě strany hodnotily projekt jako velmi 

přínosný. 

 

 
 

 

 

8.5 Projektové dny 
Hodnocení a postřehy účastníků 

8.5.1 Mezinárodní den bez aut na Žákovské  

V pátek 18. září jízdné na linkách MHD v rámci tohoto dne bylo pro všechny cestující 
zdarma. Žáci třetích ročníků nevyužili doprovodné akce konané na náměstí, ale společně 
tento den  se svými třídními učitelkami vyrazili na cestu autobusem MHD z Havířova do 
Albrechtic. A zpět.  Ptáte se proč, z jakého důvodu žáci nesedí vzorně v lavicích, nepíší, 
nečtou a neučí se podle knížek a pořád někam „rajzují“?   

Odpověď je úplně jednoduchá. Nejvíc se děti naučí praktickými činnostmi a vlastními 
zkušenostmi. Takže žáci cestou sledují nejen dopravní značky, učí se přecházet po 
přechodu, přes křižovatky, učí se orientovat a vyhledávat v jízdním řádu, učí se chovat 
nejen v dopravních prostředcích, ale i  v silničním provozu. A v neposlední řadě taky si 
tento den „Den bez aut“, také uvědomují dopad na životní prostředí právě z výfukových 
plynů automobilů.   

Své cestování završili v Albrechticích v areálu Na Zámostí, kde si zasportovali a společně 
opekli párky.  
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                              Společné foto žáků III. A  a III. B             Cestování v MHD  
        

                      
     Žáci III. A        Žáci III. B 

 

8.5.2 Za loutkami do Ostravy  

Již tradičně patří žáci ze ZŠ. Žákovské mezi stálé návštěvníky Divadla loutek v Ostravě. 

Tentokrát si žáci třetích ročníků užili představení už v14. 9. 2015 a tím vlastně velmi příjemně 

„nastartovali“ svůj školní rok. Paní učitelky pečlivě vybíraly představení, které by jejich 

třeťáky mohlo zaujmout a představení Kráska a netvor byla trefou do černého.  

Převyprávěná francouzská pohádka, ve které se mísí příběh dvou zlých a jedné hodné sestry, 

se dětem velmi líbila. Během představení žáky zaujaly nejen krásné loutky, scéna, ale také 

samozřejmě i netvor, kterého Kráska osvobodila ze zakletí svou láskou a dobrým srdcem.   

Žáci si užili pěkný kulturní zážitek a paní učitelky přesvědčili, že společenské chování a 

vystupování jim vůbec není cizí.  
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8.5.3 Máme rádi zvířata popáté 
Snad všechny děti mají rády zvířátka a chtějí se o ně samy starat. Na ZŠ Žákovské proto 

proběhl projekt “ Máme rádi zvířata.“ A že je to projekt úspěšný dokazuje i to, že se 

realizoval již popáté 

Letos začal projekt netradičně. Žáci I. až III. ročníků, nevyjímaje našich nejmenších z 

přípravné třídy, vyjeli společně do ostravské ZOO. Počasí nám přálo, výlet se velmi vydařil a 

navíc jsme měli cestu hrazenou z prostředků SRPŠ.  

Která zvířátka s námi bydlí doma a proč? Správná péče o domácí mazlíčky, rozdíl mezi 

plyšákem a zvířetem, recitace, čtení, zpracovávání referátů, zpívání písniček, tvoření 

s tématikou zvířat, vyhledávání informací i to byla náplň projektového týdne. 

Na závěr celého týdne jsme opět přivítali vzácnou návštěvu. Přijel za námi pan Holba se svým 

úžasným pejskem Ami . Žákům velmi zajímavě a poutavě vyprávěl o výcviku vodících pejsků 

pro nevidomé a silně slabozraké.  

A aby toho nebylo málo, celý týden se konala sbírka pro psí útulek MAX v Havířově. Žáci 

opět nezklamali a nosili hlavně granule, pamlsky, piškoty, misky, hračky a další pomůcky. 

Pracovníci útulku si pro své svěřence odvezli 11 plných krabic o celkové hmotnosti 125 kg. 

Cílem celého projektu je posilovat vztah k přírodě, učit žáky porozumět základním potřebám 

zvířat, rozvíjet řečnické a posluchačské dovednosti a formulovat svůj názor.  A tak společné 

motto celého projektu by mohlo znít podle známé písničky “Máme rádi zvířata, zvířata, 

zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.“ 

 
                                                           

 

 

 

8.5.4 Zájezd do Anglie 
Ve dnech 24. 10. – 30. 10. se vybraní žáci naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do 

Anglie, který byl spojen s výukou angličtiny.  

 

Po dlouhé cestě autobusem a plavbě lodí přes kanál La Manche jsme konečně dorazili do 

Eastbourne, který se stal naším přechodným bydlištěm. Naše znalosti anglického jazyka jsme 

otestovali v místní jazykové škole s anglickými kantory. Každý den nás čekaly zajímavé 

výlety po jižní Anglii, díky kterým jsme poznali anglickou kulturu, pohostinnost, věhlasné 

památky v Londýně a Brightonu, národní park s křídovými útesy Seven Sisters, prošli jsme 

Londýnská muzea, navštívili Sea Life Centre v Brightonu, významný anglický přístav v 

Portsmouth a užili si výhled na londýnskou metropoli z plavby lodí po řece Temži. Také nás 

čekala jízda proslulým Double Deckerem, procházka královským parkem Hyde Park a 

návštěva nejluxusnějšího a nejproslulejšího londýnského obchodního domu Harrods,ve 

kterém nakupuje i její veličenstvo britská královna Alžběta II.  
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8.5.5 ODIS Bus 
Dne 3. 11. se naše třída VI. A zúčastnila interaktivní besedy v ODIS BUSU.  

 

Dozvěděli jsme se, zda je lepší cestovat autem, nebo autobusem. Lepší je samozřejmě 

autobus, protože veze asi 30 lidí a má jen jeden výfuk, ze kterého unikají zplodiny.  

 

Dále jsme diskutovali o potřebě recyklovat, o tom, co je vše možné třídit. Akce byla pro nás 

přínosná, velmi se nám líbila.  

  

 

       

8.5.6      Čertovská šou – Čertoviny 
Jako každým rokem, ani letos žáci nebyli ochuzeni v době Mikulášské nadílky o akci 

s názvem Čertoviny. Akce, u které se žáci přípravného ročníku, prvních a třetích tříd, 

setkávají se svými třídními učitelkami v tělocvičně, aby si společně zazpívali, zasoutěžili a 

zatančili a to všechno v maskách čertů. Celé Čertoviny opět uváděla p. uč. Vávrová, za 

vydatné pomoci p. uč. Wytrzensové. Žáci byli motivování pořady, které znají z televize, jako 

jsou např. Stardance, olympiáda anebo Superstar. Takže tančili jako ve Stardance, zpívali jako 

soutěžící v Superstar anebo mezi sebou závodili v různých disciplínách jako na olympiádě. Za 

své snažení si každá třída odnesla veliký balík sladkostí. 

     
                       

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/PA250011.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/PA250023.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/PA250036.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_3388.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/IMG_3397.JPG
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8.5.7 Nejkrásnější vánoční ozdoba 
I v letošním roce vyhlásil Magistrát města Havířova soutěž o „Nejkrásnější vánoční ozdobu“. 

Tentokrát se vyráběly ozdoby ve stříbrné a růžové barvě. Paní učitelky společně se svými 

žáky nezahálely, snaha a kreativita se jim vyplatila. Naší škole se podařilo v konkurenci 13-ti 

havířovských škol nejen vyhrát 1. místo, ale také získat i cenu za „Nejoriginálnější vánoční 

ozdobu“.  

A tou se stal „ Zpívající Betlém“, který vyrobily se svými žáky p.uč. Trefilová a Wichrová. 

Za své vánoční ozdoby se nemusela stydět ani p. uč. Vávrová, která se zúčastnila se svými 

třeťáky slavnostního vyhlášení v pátek 18. 12. 2015 u stromečku v budově Magistrátu. Sešli 

se tam všichni, kteří se soutěže zúčastnili a společně si přebrali ceny. 

      
          

 
 

Hlavní cena -  „Nejoriginálnější 
vánoční ozdoba“ Zpívající betlém.     
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8.5.8 Vánoční dílničky  
V pondělí 21.12. 2015 proběhly „Vánoční dílničky“, kterých se poprvé účastnili i mladší žáci 

II. a III. ročníků. Žáci se rozdělili do tříd k různým p. učitelkám, které si pro ně připravili 2- 

hodinové vánoční dílničky. A tak si děti mohly v různých třídách vybrat podle svých zálib a 

zájmů, co by je nejvíc bavilo a co by chtěly v dílnách dělat. S p. uč. Trefilovou se žáci začetli 

do vánočního příběhu a pak luštili a počítali do pracovních listů, s p. uč. Wichrovou si 

vyrobili krásné vánoční přání s motivem kapříka,  u p. uč. Wytrzensové si vyrobili krásné 

krabičky na zabalení vánočních dárků a s p. uč. Vávrovou si ozdobili barevnými razítky svá 

trička. Aby žákům šla práce lépe od ruky, poslouchali k tomu vánoční koledy. A kdo byl 

rychlý a stihl svoji práci, mohl se pak ve třídě podívat na vánoční pohádku. Dvě hodiny 

uběhly jako nic, žáci byli s svými výtvory velmi spokojeni a výrobky si odnesli domů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

8.5.9 Zlatovláska 
Čest a proradnost, dobro a zlo, pomoc v ostatním nouzi – to jsou témata, nad kterými 

se děti 4. ročníků zamýšlely při sledování divadelního představení Zlatovláska v Divadle 

loutek Ostrava.  

Děti si všimly, že hlavní postavy 

představovaly loutky v nadživotní velikosti.  

Králova proradnost se ukázala nejen jeho 

jednáním, ale ukazovala na ni i jeho 

nadživotní velikost a podobnost kameni. 

Nakonec dobro, jak už to v pohádkách bývá, 

zvítězí nad zlem, a nám nezbylo, než se 

zamyslet nad krásou příběhu i neobvyklostí 

jeho zpracování.  

Společně pak žáci promýšleli 

v hodinách českého jazyka nejen příběh 

samotný, ale i způsob, jakým režisér Václav Klemens daná témata zpracoval. Děti nakonec 

výtvarně zpracovaly námět pohádky Zlatovláska. 

 
 

8.5.10 Soustředění Rožnov pod Radhoštěm DPS Hlásek. 
 

Dne 24. února 2016 se DPS Hlásek rozjel opět do Rožnova pod Radhoštěm na své třídenní 

pěvecké soustředění. Je jasné, že hlavní náplní byl zpěv a procvičování repertoáru na soutěže 

a festival. Program celého soustředění byl bohatý a my si užili spoustu legrace a zábavy. 

V rámci rukodělného odpoledne jsme si vyrobili krásného papírového klauna. Zájemci si 

Naše výtvarné zpracování Zlatovlásky 
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zahráli stolní tenis a večer nechyběla soutěž MISS a MISSÁK, na kterou zavítal host z Afriky 

– „ Velká huba“. Zhlédli jsme film „V hlavě“, který se dětem moc líbil. Nechyběla ani 

tradiční procházka do svíčkárny a nákup krásných a voňavých svíček. Všichni jsme se vraceli 

spokojeni a už teď se těšíme na akci příští. 

              
 

 
 

 

    

 
 

8.5.11 Velikonoční projektový týden 
V týdnu od 16. 3. do 23. 3. jsme s dětmi prožili krásný předvelikonoční týden.  

 

Děti četly o tradicích Masopustu, poznávaly kouzlo vesnické zabíjačky a seznámily se se 

starými a méně používanými výrazy (hospodář, ovarovice aj.). V matematice děti vypočítaly 

řadu zajímavých slovních úloh, ve čtení jsme se naučili velikonoční koledy a básničky o 

mláďatech, také jsme si povídali o symbolice jednotlivých dnů Velikonočního týdne a četli 

příběh O zeleném vajíčku.  

 

Do této atmosféry jsme vtáhli i naše předškoláky a  

připravili si pro ně vystoupení s básničkami, koledami, šmigrust s upletenou pomlázkou. 

Koledníci se vydali i do některých tříd a "vyšlehali" děvčata, která nešetřila odměnami v 

podobě vajíček a čokoládových zajíčků. Nakonec jsme společně vyrobili z papíru mláďata 

zvířat, která se právě rodí, vysmáté kočičky, šťastné pejsky a kuřátka.  

     

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/VelikZviratka.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/VelikZviratka2.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/VelikZviratka3.jpg
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8.5.12 Návštěva HZS v Havířově 
V rámci plnění preventivního programu se třídy II. A, II. B a VI. A vydaly 22. 3. 2016 na návštěvu Hasičské 

stanice, kde nás provázelo několik místních hasičů, kteří nám velmi poutavě vyprávěli o svém náročném 

povolání. Součástí výkladu byla ukázka moderní hasičské techniky a možnost praktického vyzkoušení 

zdravotních pomůcek.  

            

 

       

 

8.5.13 Týden s dopravní výchovou 
I letos jsme dodrželi tradici a poslední dubnový týden jsme se intenzivněji zabývali dopravní výchovou.  

 

Nejmenší děti, tj. přípravná třída, prvňáci, druháci a třeťáci se věnovali hlavně nácviku správného chování 

chodců v silničním provozu. Čtvrťáci si přidali znalosti o výbavě jízdního kola a páťáci si trénovali se členy 

Českého červeného kříže zásady první pomoci. Děti čtvrtých a pátých tříd pak své dovednosti a znalosti 

poměřili ve Školním kole soutěže Mladý cyklista. Děti v každé třídě sestavily čtyřčlenný tým. Soutěžilo se ve 

dvou disciplínách – teoretických znalostech a jízdě zručnosti na jízdních kolech. A výsledky?  

 

1. místo V. B  

2. místo IV. B  

3. místo V. A  

4. místo IV. A  

 

Ani žáci druhého stupně nezaháleli. Šesťáci, sedmáci a také ještě páťáci nacvičovali, jak se bezpečně chovat 

na kolečkových bruslích v silničním provozu pod vedením vrchního inspektora Břetislava Kolátka z oddělení 

prevence Policie ČR z Karviné. Zdatně mu pomáhali studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku 

z Karviné.  

 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/has1.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/has2.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/has3.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/has4.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/has5.jpg
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8.5.14  Návštěva dopravního hřiště 
V pátek 8. 4. jsme se vydali v dopoledních hodinách s druháky na dopravní hřiště na 

Šumbarku, kde nás čekal pan podpraporčík Gřešek.  

 

V první části našeho setkání jsme usedli do lavic a seznámili se s dopravními značkami, zde 

děti předvedly své znalosti a poznávaly značky s grácií. V dramatickém ztvárnění se zase 

panu policistovi podařilo nastínit náročnou práci Integrovaného záchranného systému. Děti si 

vyzkoušely, jak se zachovat při nehodě, prohlédly si vybavení policejního vozidla, seznámily 

se s vybavením policisty.  

 

Nejatraktivnější byla pro děti druhá, praktická část, a to jízda na koloběžce nebo na kole v 

"silničním provozu". Dopravní hřiště ožilo a děti se musely zorientovat v dopravních 

situacích, značkách, u semaforů, na křižovatce či kruhovém objezdu.  

  

  

 

8.5.15 Projektový týden „Zdravá Země“ 
Projektový týden "Zdravá Země" na 2. stupni byl ve dnech 25. 4. - 29. 4. zaměřen především 

na environmetální výchovu a její zařazení do dalších předmětů.  

 

Žáci se atraktivní formou seznámili s informacemi týkajících se životního prostředí, ekologie 

a zdravého životního stylu. Prostřednictvím pracovních listů, prezentací a v hodinách 

všeobecných předmětů si osvojili základní poznatky o vzájemné provázanosti přírody a lidské 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DoprHr1.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DoprHr2.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DoprHr3.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DoprHr4.jpg
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DoprHr5.jpg
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společnosti a jaký dopad mají na životní prostředí. Aktivity byly sestaveny tak, aby v žácích 

vzbudily zájem o okolní prostředí. Po celý týden si žáci jednotlivých tříd připravovali čtyři 

dílčí úlohy:  

- Příprava příspěvku na konferenci  

- Výrobek z recyklovatelných materiálů  

- Zdravá svačina  

- Pyramida zdraví  

 

Celý týden, od pondělí do čtvrtku, žáci vypracovávali pracovní listy. Nápovědy k nim byly  

k dispozici po chodbách celého druhého stupně.  

Další aktivitou byla malá sportovní klání o velké přestávce, kde se zástupci tříd utkali v 

netradičních disciplínách – házení papírovou koulí, skok přes švihadlo, měření kapacity plic, 

běh s medicimbalem, točení obručí.  

 

V pátek bylo vyvrcholení celého projektového týdne – žáci přednesli své příspěvky na konferenci a seznámili 

se s netradičními sporty – s bojovým uměním krav maga a s pouličním uměním parkuru.  

 

    

8.5.16 Eko výlet čtvrtých ročníků 

Dne 15. 6. 2016 se z nás čtvrťáků stali ekologičtí výzkumníci a badatelé. Ptáte se, jak je to 

možné? Jednoduše. Zúčastnili jsme se totiž dvou skvělých programů: „Není zač, jsem 

rozkladač“ a „Co se skrývá pod hladinou“. Vše proběhlo v lesích u Kopřivnice. Na místě nás 

čekali dva úžasní lektoři, kteří byli na nás připraveni. Nebyl to totiž jen ledajaký vycházkový 

výlet, byl to výlet za výzkumem vod a půd. Bylo nás hodně, museli jsme se tedy rozdělit na 

dvě skupiny. Nikdo z nás ale o nic nepřišel, zkrátka jsme se pak vyměnili. V prvním 

programu „ Není zač, jsem rozkladač“ jsme se dozvěděli formou her a pracovních listů 

spoustu novinek o životě v půdě. Zahráli jsme si také na horniny při zvětrávání, což nás velmi 

bavilo. Lektor Arnošt nám cestou v lese ukázal zajímavé živočichy, škůdce stromů a několik 

druhů půd. Dokonce jsme byli výzkumníky. Dostali jsme sítko na půdu, krabičku s lupou, 

dalekohledy. Představte si, kolik různých živočichů jsme našli během pár minut! Mravence, 

stonožku a také spoustu nejrůznějších brouků. 

V programu „Co se skrývá pod hladinou“ jsme skládali obrázky 

vodních živočichů a dozvěděli jsme se o jejich životě 

z přiložených klíčů. Paní lektorka nás zavedla k potoku a také rybníku, kde jsme se proměnili 

v lovce vodních příšer. Pruty jsme ale neměli! Dostali jsme sítka, misky a lupy. Světe div se, 

ve vodě to opravdu žije!  V našich miskách plavali blešivci potoční, brouci potočníci, nitěnky, 

chrostíci a dokonce obrovská pijavice (té jsme se trochu báli).  

Jediný problém na výletě bylo počasí – to zlobilo a trochu jsme zmokli. Ovšem ani počasí 

nám náladu nezkazilo, byl to totiž i tak moc prima výlet! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínky na výlet  
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  
Ve školním roce 2015/16 provedla ČŠI 1 inspekční zjišťování dne 1. 2. 2016. Předmětem 

kontroly bylo: 

a) kontrola stanovení místa a doby zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 

ředitelem školy podle §46 odst. 1. ŠZ, za podmínek stanovených v §36 odst. 4 ŠZ ve 

znění účinném v kontrolovaném období 

b) kontrola informování zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní 

docházky podle §37 odst. 2 ŠZ ve znění účinném v kontrolovaném období 

V obou bodech kontroly nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního 

předpisu. 

  

  

10 Základní údaje o hospodaření v kalendářním roce 2015 

10.1 Čerpání dotací 
Čerpání dotace státního rozpočtu za rok 2015 

 dotace na přímé náklady na vzdělávání  ÚZ 33353 

NIV celkem                 15 923 000,-- Kč 

z toho: mzdové prostředky celkem                                    11 458 000,-- Kč 

            pojistné, FKSP, ostatní  ONIV         4 465 000,-- Kč 

            z toho: učebnice, knihy, učební pomůcky         263 538,-- Kč 

                         DVPP              28 661,-- Kč 

  

 rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 

 v roce 2015“  ÚZ 33052 

celkem               483 902,-- Kč 

z toho : platy zaměstnanců            358 446,-- Kč 

  pojistné a FKSP                  125 456,-- Kč 

 

 rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství 

v roce 2015“  ÚZ 33061 

celkem                80 113,-- Kč 

z toho : platy zaměstnanců             59 343,-- Kč 

  pojistné a FKSP                   20 770,-- Kč 

 

 

Čerpání provozní dotace od zřizovatele za rok 2015: 

neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele              4 021 760,--  Kč 

investiční dotace od zřizovatele        118 000,--  Kč 

 hospodářský výsledek         185 007,98 Kč 

  

 

 

Čerpání dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 

2007-3013 na projekt „Fyzika nás baví“: 
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neinvestiční příspěvek (ROP)        317 012,-- Kč 

investiční dotace (ROP)         366 500,-- Kč 

  

Pořízení investičního majetku: 

plynový varný kotel Fagor          131 890,-- Kč 

 školní rozhlas                               89 778,-- Kč 

 odborná učebna fyziky (ROP)        357 214,24 Kč 

       

  

10.2 Provedené drobné opravy 
celkem               134 440,-- Kč 

z toho zejména : čištění lapolu, kanalizace         12 854,-- Kč 

               oprava podlah          37 946,-- Kč 

       oprava boxu na zeleninu         30 565,-- Kč 

      profylaxe HW, SW          19 360,-- Kč 

10.3 Přehled výnosů 
školné ze školní družiny          149 100,-- Kč 

pronájmy nebytových prostor         595 160,-- Kč 

ostatní výnosy              31 430,-- Kč 

 

11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Škola v tomto školním roce nebyla zapojena. 

12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

13 Projekty financované z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do projektů: 

 

 

1. V období 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 škola realizovala projekt „Více čteme, více 

poznáváme“ podpořený částkou 780.744 Kč z operačního fondu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. V rámci realizace projektu jsme nakoupili knihy, uskutečňovali 

čtenářské dílny a vyjeli se skupinou 40 žáků do Velké Británie. Cílem projektu byl 

rozvoj technických dovedností žáků. 

 

2. V období 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 škola realizovala projekt „Nově vybavené dílny“ 

podpořený částkou 204.112 Kč z operačního fondu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Cílem projektu byla podpora výuky cizích jazyků a zkvalitnění 

čtenářské gramotnosti žáků. 
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14 Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
organizace       aktivita 

 

Školská rada     schvalování dokumentů, konkurzní  

      řízení, jednání o záměrech školy 

 

Plavecká škola    kurzy plavání pro 2.a3.třídy 

 

Městská policie    besedy pro žáky 

      preventivní programy 

 

Městská knihovna    knihovnické lekce 

 

Centrum prevence    preventivní programy  

 

BESIP      výukové programy 

 

PPP      diagnostická vyšetření 

 

SPC      diagnostická vyšetření 

 

SRPŠ      konzultace školních aktivit 

organizace dětských radovánek 

      škola v přírodě, poznávací výlety 

  

ČMOS     plán DVPP 

     nenárokové složky platu 

     strategie zaměstnavatelnosti 

 

Městská nemocnice Ostrava Fifejdy exkurze v rámci volby povolání  

 

15 Ze života školní družiny 
 

15.1 Školní projekt „Děti nemocným“ 
Tvoření obrázků pro nemocné děti v Městské nemocnici v Ostravě - Fifejdy. 

 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0006a.JPG
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15.2 Máme rádi zvířata - barevný podzim 
V říjnovém tématu jsme se zaměřili na přírodu – pozorovali jsme změny v přírodě, využívali nasbíraných 

přírodnin k tvořivé činnosti (rozličné výtvarné techniky s listy, zvířátka z kaštanů, ježci s hoblinami aj.), 

pracovali jsme s encyklopediemi, děti se s ostatními dělily o své poznatky a zkušenosti s péčí o své domácí 

mazlíčky, staraly se v odděleních o svá plyšová zvířátka.  

             

  

15.3 Divadélko Smíšek 
Páteční odpoledne nám příjemně zpestřila pohádka "Starosti a radosti hajného Huberta".  

Hajný Hubert nám připomněl, jak se máme v lese chovat a dozvěděli jsme se, co všechno musí před zimou 

udělat, aby zvířátka nehladověla a bylo jim dobře. Představení bylo poučné, veselé a plné písniček a 

zvířátek. Dětem se moc líbilo.  

              

   

15.4 Ukázka orientálních tanců 
V letošním školním roce navázalo 3. oddělení spolupráci s MŠ Paraplíčko (jsou zde děti se 

zrakovým postižením, ale také s diagnózou autismu, děti s mentálním postižením a děti s 

kombinovanými vadami). Maminka naší prvňačky Zuzanky je v této školce paní učitelkou.  

 

Zpočátku si vzájemně posílali podzimní pozdravy - děti byly nadšené a každé chtělo svůj 

výtvor dětem ve školce poslat.  

 

Další akcí byla ukázka orientálního tance právě v podání maminky naší Zuzanky. Rozvíjeli 

jsme mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Směřovali jsme ke zlepšování pohybové 

kultury ve spojení s rytmem a hudbou. Taneční kreace si mohla vyzkoušet nejen děvčata, ale 

také chlapci. Bylo velmi zajímavé pozorovat jejich zájem o tanec.  

 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0068.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0062.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0061.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0004.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0024.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0029.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0001a.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0007.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0011.JPG
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15.5 Týden plný rekordů 
 

V posledním listopadovém týdnu si družinové děti opět poměřily svoje schopnosti, vytrvalost, trpělivost a 

smysl pro fair play při plnění netradičních úkolů – hod míčky na cíl, lovení rybiček, stavba komínu z kostek 

a dřepy.  

   

  

 
 

 

15.6 Dárečky k zápisu do 1. tříd 
 

Děti vyráběly spolu se svými vychovatelkami dárečky pro budoucí prvňáčky.V oddělení č.1 pomáhaly děti s 

koláží vločkových soviček, v oddělení č.2 tvořily děti spolu s p. vychovatelkou sněhuláky, v oddělení č.3 se 

vybarvovali veselí klauni a v oddělení č.4 malovaly děti barevné sovičky.  

    
 

15.7 Vánoční tradice a kouzla 
Kresbičky, omalovánky, obkreslovačky, závěsné ozdoby a stojany čertů, Mikulášů a andělů nastartovaly 

sváteční atmosféru prosince.  

 

Děti se dozvěděly ledacos o zvycích a tradicích vánočních svátků a nejen ve vánočních dílnách vznikaly 

přáníčka tvořená rozličnými technikami, vánoční ozdoby a hvězdy. Na besídku si děti upekly vánoční 

cukroví a vyzkoušely si také odlévání barevných svíček.  

     

 

 

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0050.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0049.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0052.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0054.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0058.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0044.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0046.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0048.JPG
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15.8 Zimní olympiáda 
Pro družinové děti bylo připraveno soutěžení v trochu netradičních disciplínách. Sněhu jsme se opět 

nedočkali, a tak jsme zimní sporty přizpůsobili realizaci v prostorách družiny. K lyžování nám stačily 

kousky koberců, na lopatách se jezdilo parádně i po linu, místo sněhovými koulemi házely děti na cíl míčky 

a do branky se střílelo výborně i na chodbičce.  

 

               

                                                        

15.9 Karneval 
Děti malovaly a vyráběly různé škrabošky, masky a dekorace, rodiče zase sháněli nebo vytvářeli kostýmy a 

paní vychovatelky zdobily prostory družiny a hlavně herny.  

 

Na letošní karneval jsme si přizvali pomocníky – klauny z Balónkova. Byli dva a byla s nimi spousta 

legrace. Děti si s klauny zacvičily, zazpívaly a poznaly spoustu kouzelnických triků (dokonce si vyčarovaly i 

bonbóny). Samozřejmě nechyběly ani soutěže a tanec a odměny v podobě balónkových zvířátek.  

      

  

      

 

15.10 Talent ŠD 2016 
Do letošní přehlídky dovedností se přihlásilo 18 družinových dětí. Shlédli jsme ukázky bojových umění, 

gymnastické sestavy, taneční kreace, hru na hudební nástroje i zpěv.  

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0045.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0018 (2).JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0015.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0035.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0001.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0003.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0006.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0008.JPG
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15.11 Otvírání studánek 
Krásnou jarní pohádkou nám zpříjemnili čtvrteční odpoledne herci ostravského divadla Smíšek. Děti se 

zapojily do děje, radily a pomáhaly zahradníkovi, zazpívaly si a protáhly tělo. Pozorně sledovaly, zda se 

podaří víle odčarovat nezbedného skřítka a najít klíč ke studánce.  

 

     

 

15.12 Asistenční pes 
Ve středu 15. června naši školní družinu navštívila paní J. Sedláčková se svým psem Bertem. Bertovi je 9 

let a není to jen tak obyčejný pes. Je to pes asistenční a své nemocné paničce pomáhá s různými věcmi. V 

psí škole se naučil např. sundávat boty, ponožky, oděv, podat spadlý předmět, vytáhnout prádlo z pračky, 

otevřít dveře, přinést mobil, předvídat záchvaty a upozornit na to nebo přivolat pomoc. Některé své 

dovednosti nám Bert názorně předvedl a od paní Sedláčkové jsme se dozvěděli ledacos o asistenčních 

psech, jejich výcviku a pomoci nemocným a také o canisterapii. Všem se ukázka výcviku moc líbila a ještě 

jednou děkujeme paní Sedláčkové za příjemně strávené odpoledne.  

 

                            

http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/DSC_0011.JPG
http://www.zakovska-havirov.cz/images/upload/P1040664.JPG
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Zpracovali: Mgr. Tomáš Kauba, Mgr. Dana Kusinová, Sylvie Kuzniková, Mgr. Dan Stankuš 

 

Schváleno školskou radou dne:  19.10.2016 

 

Projednáno na pedagogické radě dne:    01.9.2016 
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